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  الدزض الثاوى عؼس

 

همَّ صّلِ وطلم وبازك، على عبدك وزطىلك محمٍد، وعلى آله 
َّ
بظم هللا السحمً السحُم، الحمد هلل زب العاملين، الل

. وصحابحه أجمعين، وعلى مً ثبعهم بإحظاٍن إلى ًىم الدًً

 

.          مساجعة الدزض الظابق  

   ف الىوالت؟ ما هى حػٍس

. اطدىابت حائص الخطسف، فُما جدخله الىُابت

   ل لي؟، أو ًرهس لي كاغدة ما ًمىً أن ًخم الخىهُل فُه؟ ِ
ّ
ًْ مىىم ًمث َم

   ما هى الػابـ الفلهي في ما ججىش الىوالت فُه؟

  هل ججىش الىوالت في حلىق هللا؟ وهل ججىش في حلىق آلادمُين؟ أم ماذا؟

.  ججىش في حلىق هللا، وفي حلىق آلادمُين، فُما جدخله الىُابت

ٌٌ غلى الىوالت في حلىق هللا الصواة، ولرلً وان الػاملىن غليها ممً هم في الحلُلت كد ُوولىا مً ؤلامام،  مثا

.  وفي حلىق آلادمُين والبُؼ والشساء

ـ،  ألن الىهُل كد وغؼ  إلااذا؟مما وان كد أشاز إلُه اإلاؤلف أن الىهُل أميٌن، فال ًػمً إال بالخػدي والخفٍس

س كاغدٍة، وهيًده غلى اإلااٌ أو كام بالخطسف بىاًء غلى إذن مً له الحم، أن ول مً :  وفي ذلً كد جلدم جلٍس

ـ، وهرا مرهب ألائمت ألازبػت،  ٌٍ بئذن ضاحبه، فهى أميٌن، ال ًػمً إال بالخػدي والخفٍس وغؼ ًده غلى ما

كد زددُث جلً البػاغت، أو أجها جلفذ : وبىاًء غلُه فاللٌى كىله في السد والخلف وهفي الخػدي، فئذا كاٌ

غىدي، أو أوي لم أحػدَّ إذا اتهم بالخػدي، فُلبل كىله؛ ألهه أميٌن، وهرا مػنى ألاماهت، ما لم ًثبذ حػدًه، أو 

ؿه، واللاغدة هىا إن ول مً كلىا اللٌى كىله، فمؼ ًمُىه؛ ألن الُمين هره حظخظهس الحم الري ًدغُه، : جفٍس

. وجؤهد حاهبه، وجلىي ألاضل الري ًلىم غلُه

. الحمد هلل، وصلى هللا وطلم على زطىل هللا، وعلى آله وصحبه ومً والاه، أما بعد}

ً . فاللهم اغفس لىا، ولؼُخىا، وللحاضٍس

ً مً غير بِىٍة ضمً، إال أن ًقضُه بحضسة املىمل: زحمه هللا-قال ابً قدامة  ًْ . {وإذا قض ى الد

 ٌغً اإلاىول، فلا 
ً
ً، هُابت ًْ ً بغير بِىٍت جثبذ طداده، ٌػني هرا الىهُل لهرا الد ًْ أها طددُث هرا : إذا كض ى الد

، شًِئا ًثبذ، فما كدم له شًِئا، فػىدئٍر ًػمً 
ً
ً الري غلًُ أهذ أحها اإلاىول، فؿلب مىه اإلاىول بِىت ًْ الد

، ٌػني لى وان اإلاىول كد اغؿلؼ غلى هرا بىفظه، وحػس هرا ألاداء أو اإلااٌ، إال أن ًيىن ذلً بحػسة اإلاىول

ً الري غلُه لهرا الدائً، فئهه غىدئٍر ال ًؿالب باإلزباث في مثل جلً الطىزة ًْ . الىفاء مً ِكَبل الىهُل للد

جىش الحىلُل بُجعل وغيره: قال}            . {ٍو
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 طدق غليها غىدئٍر ما ًطدق غلى ؤلاحازة ، إذا واهذ بأحسٍة، ٍو
ً
، ومً اإلاػلىم أن فخيىن الىوالت غىدئٍر إحازة

 .الىوالت غلٌد حائٌص، بِىما ؤلاحازة غلٌد الشمٌ 

  للىهُل، في بػؼ ضىز الىوالت، ألاضل فُه ما وان ًبػثه الىبي 
ٌ
-وألاضل في هرا أن ًيىن زمَّ ُحػٌل، أو أحسة

 غلى ما ًلىمىن به غىدئٍر مً حمؼ الصواة، - ضلى هللا غلُه وطلم
ً
وإهما ٌشترؽ مً طػاٍة، وواهذ لهم أحسة

 للجهالت والاخخالف في مثل هره الطىزة
ً
. الػلم بالػمل وألاحسة، دفػا

  فُما ًظهس مً حدًث غسوة البازقي، حُث لم ًلاؾػه أو - ضلى هللا غلُه وطلم-وبغير ُحػٍل، هما فػل الىبي

 مػًُىا، 
ً

فدٌ هرا غلى أن الىوالت هى ألاضل فيها، جيىن بُجػٍل وبغير ًخفم مػه، أو ًدفؼ له أحسة أو ُحػال

. ُحػٍل، أي بملابٍل وبغير ملابٍل، بأحسٍة وبغير أحسةٍ 

. {فلى قال بع هرا بعؼسٍة، فما شاد فلك صح: قال}            

  ًاالن، وإن بػخه بخمظت غشس فل لى كاٌ بؼ هرا بػشسٍة، فما شاد فهى لً، فئن بػخه بازني غشس فلً ٍز

 وهىرا، صح
ٌ
. خمظت

 ولى لم ًخبره بالثمً الري باع به؛ ألن اإلاساد أن ًبُػها بػشسٍة، وكد باع، فما شاد : كاٌ الفلهاء أو كاٌ بػػهم

ً الػػف،  باع بمثله، لى أهه باغها بػشٍس
ُ
فهى له، ما لم ًىً زمَّ فسٌق فاحٌش في الثمً غً الظػس الري ج

باع إال بازني غشس، أو بثالزت غشس، فيان هىان فسٌق فاحٌش غىد أهل اإلاػسفت بهرا البُؼ 
ُ
والػادة أجها ال ج

وهحىه، فػىدئٍر ًلصمه أن ًبلغه، وال ًجىش له أن ًىخمه ذلً، إذ إهما أحاش له أن ًأخر ما شاد غً الػشسة بىاًء 

يىن غىدئٍر البُؼ في ألاضل بظػس الظىق، ولىىه حاوشه غىدئٍر وزفؼ الظػس إلى حّدٍ  غلى أن الفسق ملازٌب، ٍو

. ًيىن فُه غبٌن، فػىدئٍر البد أن ًيىن أو ًساحؼ الىهُل في مثل هره الطىزة

 بؼ هرا بػشسة، فما شاد فلً، ألاضل فيها ما حاء غً : وألاضل في هره الحالت التي أشاز إليها اإلاؤلف في كىله

: ابً غباض مً جصحُح مثل هره الطىزة، هما زوي ذلً غبد السشاق وابً أبي شِبت والبيهلي، وكاٌ البيهلي

. ًيىن غلى طبُل اإلاساغاة ال غلى طبُل اإلاػاكدة

 .باب الؼسلة          

باب الؼسلة، وهي على أزبعة أضسٍب، ػسلة العىان، وهي أن ٌؼترك بمالْيهما وبدهْيهما، : زحمه هللا-قال }

 ًحجس 
ا

ان بجاهْيهما، واملضازبة، وهي أن ًدفع أحدهما إلى آلاخس ماال وػسلة الىجىه، وهي أن ٌؼترك في ما ٌؼتًر

ؼترمان في زبحه . {فُه، َو

 ساد بها اضؿالًحا هىا: الشسهت مػىاها في اللغت  احخماٌع في اطخحلاٍق أو جطسٍف،: الاخخالؽ، ٍو

 .أهىاع الؼسلة            

   الاحخماع في الاطخحلاق ما ًيىن مً اشتران ازىين في اطخحلاق ش يٍء زبذ لهما مثل : ول الىىع 

مثل ؤلازر، مثل وززت شسواء في اطخحلاق اإلااٌ اإلاىحىد في هره الترهت التي جسهها لهم : ماذا؟ كالىا
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مىزثهم، ومثل ما لى أوص ى شخٌظ لجماغٍت، فهم ٌشتروىن في هرا الاطخحلاق، ومثل لى وهب شخٌظ 

، فهم ٌشتروىن في اطخحلاق هرا اإلااٌ، 
ً
 .وهرا ما ٌظمى بشسهت ألامالنازىين أو زالزت

 فِشترن ازىان في شسهت الػلىد، وهى مسادهم باالحخماع، أو الاشتران في الخطسف، :الىىع الثاوي 

جخمػان في اللُام بما ًترجب غلُه هرا الػلد مً التزاٍم، وهرا ما ٌظمى بشسهت الػلىد،  الخطسف، ٍو

وهى اإلاساد هىا، الباب هرا للىالم غلى هرا الىىع، وهى شسهت الػلىد، وهي التي الحلُلت جخطل بها 

 وإحماًغا وهللا 
ً
، وألاضل فيها اإلاشسوغُت هخاًبا وطىت

ٌ
 -أحياٌم هثيرة

َ
ٌ - حلَّ وغال ًَ : ًلى

ا ّمِ ِثيرا
َ
﴿َوِإنَّ ل

ى َبْعٍض﴾
َ
ْبِغي َبْعُضُهْم َعل َُ اِء لَ

َ
ط

َ
ل
ُ
خ

ْ
ًٍ [24: ص] ال  الحلُلت إلى ول شٍس

ٌ
، وهم الشسواء، وهره زطالت

 ٌ  للببي، والخػدي، وأول اإلااٌ بالباؾل، وهللا ًلى
ٌ
ًٍ أن ًخلي هللا فُه، فئن الشسهت مظىت : مؼ شٍس

ا  ِلٌُل مَّ
َ
اِلَحاِت َوق ىا الصَّ

ُ
ىا َوَعِمل

ُ
ًَ آَمى ِرً

َّ
 ال

َّ
ى َبْعٍض ِإال

َ
ْبِغي َبْعُضُهْم َعل َُ اِء لَ

َ
ط

َ
ل
ُ
خ

ْ
ًَ ال

ا ّمِ ِثيرا
َ
﴿َوِإنَّ ل

.  [24: ص] ُهْم﴾

 البُعان بالخُاز ما لم ًحفسقا، فإن صدقا وبِىا، بىزك لهما في بُعهما، وإن لحما »: ولرلً حاء في الحدًث

 وهرا هما ًطدق غلى اإلاخباٌػين، ًطدق غلى مً وان في حىمهما، ولسبما وان ،«ولربا ُمحقد بسلة بُعهما

سة مسفىًغا ىين أولى، ولرلً غىد أبي داود، حاء فُما زوي أبى هٍس نين، ما »: ذلً في حم الشٍس أها ثالث الؼٍس

 مً بُنهما» هما في الحدًث اللدس ي ،«لم ًخً أحدهما صاحبه
ُ

 وإن وان في هرا ،«فإن خان خسجد

الحدًث هىٌع مً الػػف، ولىً مػىاه ًخأهد بىثيٍر مً اللىاغد واإلالاضد الشسغُت، التي جدٌ غلى جأهد 

. ألاماهت في حم اإلاخػاكدًً واإلادشازهين في بٍُؼ وشساٍء وهحىهما

  غامل أهل خُبر - ضلى هللا غلُه وطلم-وكد حاء في أًًػا شأن الشسهت هثيٌر مً آلازاز، فمً ذلً أن الىبي

يي في : ضلى هللا غلُه وطلم-بشؿس ما ًخسج منها مً زمٍس أو شزٍع، وفي حدًث الظائب أًًػا كاٌ للىبي  هىذ شٍس

ني، وهرا هما ذهسث فُه ؤلاشازة إلى  ني، وال جماٍز ، ال جداٍز ًٍ ما ًيببي أن ًيىن غلُه الجاهلُت، فىىذ خير شٍس

ىه، وأهه إذا أزاد أن ًخىخى البرهت، فالبرهت زمَّ في الطدق والبُان وألاماهت والىصح، ومتى  ً مؼ شٍس الشٍس

ً الخائً، مً الشؤم والخظسان واهتزاع البرهت ولى هثر اإلااٌ ما ال ًخؿس له غلى  جخلف ذلً، أحاؽ بهرا الشٍس

 ٌٍ . با

  وكد اوػلد ؤلاحماع غلى صحت الشسهت ووىجها غلًدا حائًصا، ًجىش ألحٍد أو ليّلٍ منهما فسخه هما جلدم

ىين ًىول آلاخس في الخطسف في ماله، فله غىدئٍر أن ال ًأذن له بهرا والىوالت،  وهرا كائٌم غلى أن ول مً الشٍس

متى شاء، هما هي الحاٌ في الىوالت، وهرا في الحلُلت كٌُد بأهظمت الشسواث اإلاػاضسة التي جلُد مثل هرا 

 للمخػاكدًً ما ال 
ٌ
، وبالخالي ًلاٌ إن هره ألاهظمت هي الشمت

ً
الػلد وججػل الشسهت في هثيٍر مً ضىزه الشمت

غلد -جخالف شسًغا هما هى الحاٌ في الشسوؽ الجػلُت التي جيىن بِىىم، فهم غىدما ًدخلىن في هرا الػلد 

 ذاث - الشسهت
ً
بىاًء غلى الشسواث اإلاػاضسة، إذا دخلىا في إحدي الشسواث اإلاػاضسة، هما لى واهذ شسهت

 أو غير ذلً مً أهىاع الشسواث، فهم ًيخظمىن بالىظام الري ًلصمهم 
ً
 مظاهمت

ً
مظئىلٍُت محدودٍة أو شسهت

. غىدئٍر بالػلد

 ،مً الشسواث البظُؿت، التي طخأجِىا ؤلاشازة لها، وهي الشسواث الفليرة اإلاىطىضت 
ً
 فئن أما إذا واهذ شسهت

. ألاضل فيها الجىاش
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 ٌوهي على أزبعة أضسٍب،: كا  

 الػىان، :  ول الىىع  

 ٌمنهما : غسفها اإلاؤلف فلا 
ا

، هما أن هال
ً

أن ٌشتروا بماليهما وبدهيهما، ٌػني ول واحٍد منهما البد أن ًدفؼ ماال

لازهه،  ه ٍو وهرا الىىع البد أن ٌػمل في الشسهت، فياها والفسطين، بػػهما أو أحدهما في غىان آلاخس، ًجاٍز

 ، ٌٍ مً الشسهت حائٌص باإلحماع، فهى التزام شخطين أو أهثر، بأن ٌظاهم ول منهم بدفؼ حطٍت مػُىٍت في زأض ما

ًخجسون به، وما وشأ مً ذلً مً أزباٍح ًلدظمىهه فُما بُنهم، والسبح بحظب ما ًخفلىن غلُه، والىغُػت 

.  والخظازة بلدز اإلااٌ

 خفم غلُه، هرا ألاضل في السبح، مادام هىان هىٌع مً الخفاوث بُنهما في اإلااٌ : وكىلىا ًُ السبح بحظب ما 

ت ، فاألضل أن السبح بُنهما ًيىن بالظٍى
ً

 وغمال
ً

. والػمل، أما إذا واها مخىافلْين جماًما، ماال

 .ػسوط ػسلة العىان           

 غىد الحىابلت والحىفُت، أن ًيىن زأض اإلااٌ هلًدا (1
ٌ
 ، فال ًجىش أن جيىن مً الػسوع وهرا شسؽ

 غىد الحىابلت، 
ٌ
وذهب بػؼ أهل الػلم إلى حىاش أن ًيىن مً الػسوع، وهى مرهب اإلاالىُت، وزواًت

 ٌ ، وجلى
ً
 بػاغت

ً
أها وإًان وشترن في : لىً بشسؽ أن ًلُم ذلً غىد الخػاكد، ٌػني ما حػؿُه أهذ مثال

بػاغٍت، جأحي بالىخب التي غىدن، والىخب التي غىدي، زم هبُػها في الظىق، البد أن جيىن هىان 

م غىد : هلىٌد غلى ما كسزه الفلهاء، لىً اإلاالىُت كالىا َُّ ال ًلصم هرا، وإهما ًىفي لى واهذ غسوًغا وجل

ٌ : الخػاكد، ألن الرًً اشترؾىا ذلً كالىا ًمىنهم غىدئٍر أن ًخسحىا : إذا أفلظىا، ماذا ًطىػىن؟ هلى

مً هرا ؤلاشياٌ، بمػسفت كُمتها هلًدا غىد الخػاكد، فئذا أفلظىا، أو خظسوا، غادوا غلى جلً اللُمت 

. التي طبم أن أزبخىها غىد حػاكدهم، فاهدفؼ مثل هرا ؤلاشياٌ

ٌٍ مػيٍن، البد أن ًيىن ليل منهم حصًءا مشاًغا مػلىًما مً السبح، (2  وما ًيىن هرا الجصء مػًُىا مً ما

وهللا أها لي غلى هره البػائؼ زبح هرا، وأهذ لً في هره البػائؼ زبح هرا، وأهه البد أن ًيىن 

ً باإلاائت، زالزين باإلاائت، أهثر أو أكل يىن مػلىًما، هم؟ غشٍس . مشاًغا، ٍو

ىين (3  للشسهت، والبد أن ًيىن اإلااٌ مػلىًما للشٍس
ا

، هرا اإلااٌ الري طُيىن محال
ٌ
، فما ًيىن فُه حهالت

أن ًيىن الػاكدان حائصْي الخطسف، فئذا لم ًيىها حائصْي الخطسف، هما : وهرا الشسؽ حله أن ًلدم

، أو ال ًجىش له الخطسف، محجىًزا غلُه لظفٍه أو هحىه، فال ًجىش له 
ً

لى وان أحدهما مجىىًها مثال

. غىدئٍر أن ٌػلد هره الشسهت

 شسهت الىحىه، :الثاوى الىىع  

 ان بجاهيهما، الاشتران والخػامل في البُؼ والشساء، : وشسهت الىحىه هما كاٌ اإلاؤلف هىا أن ٌشتروا فُما ٌشتًر

ٌٍ للشسهت، هره في  وذلً إلاا ًخمخؼ به الشسواء مً الىحاهت والثلت غىد الخجاز، دون أن ًيىن هىان زأض ما

، فِشترون البػاغت، وما ًدفػىن شًِئا، زم ًبُػىجها، وهُف ًخم هرا؟ 
ً
الحلُلت جلىم غلى الشساء وظِئت

 مً الجاه، وغادة ًيىن هرا في مً له زلت غىد الىاض جثم بهم، 
ٌ
ولرلً طمىها شسهت الىحىه، هي مأخىذة

الخجاز والظىق، فُلبلىن البُؼ غليهم، مً غير أن ًدفػىا لهم شًِئا، ًلبلىن البُؼ باألحل، فئذا اشتروا باغىا 
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، فما ًيىن مً شسهتهم في ألاضل هى في الحلُلت بال هلىٍد، وال غسوٍع، وال  ٌٍ هلًدا، زم جيىن غىدهم زأض ما

. غير ذلً

 ،فيل مً الشسواء ًىول آلاخس في البُؼ وهرا الىىع مً الشسهت أحاشه الحىفُت، والحىابلت ،
ٌ
 وذلً ألجها ووالت

والشساء، هما أجها جخػمً الىفالت بالثمً، فيلٌّ منهما ًىفل آلاخس أًًػا بالثمً، وهرا وذان حائٌص، ٌػني 

، فئذا واها هرلً مً حُث ألاضل فلماذا إذا احخمػا ًمخىػان؟ وال دلُل غلى 
ٌ
، والىفالت حائصة

ٌ
الىوالت حائصة

، ولِع هىا اإلاىؼ،  ٌٍ بِىما لم ًجصها اإلاالىُت والشافػُت، وذلً ألجهم ًلسزون أن الشسهت البد أن جلىم غلى ما

، ٌٌ  هم في الحلُلت ٌشترون بالجاه فلـ، بخالف ما هى هما أجها البد أن جلىم غلى غمٍل، ولِع زمَّ غمٌل، ما

لىم بجهٍد ملابل ذلً، فهرا مػدوٌم في شسهت الىحىه،  ػسع، ٍو الحاٌ في اإلاػازبت، ًلىم بالبُؼ والشساء، َو

 .واللٌى غىدئٍر باإلاىؼ هى اإلاخىحه غىد اإلاالىُت والشافػُت

 ،والبُؼ والشساء لىً اللٌى بالجىاش مبنيٌّ غلى ألاضل، فهي جلىم غلى البُؼ والشساء، ولِع فيها غسٌز، وال حهالت 

ىين مً ِكَبل الباغت، ومً وان مً الىاض في الظىق، هرا ال  ا له مً زلٍت، بهرًً الشٍس
ً
باألحل، وما ًيىن باغث

ًؤزس وال ًمىؼ الصحت، وإهما الري ًمىؼ الصحت الجهالت في الػلد، الجهالت في السبح، الجهالت في الػمل، وهرا 

، وفيها 
ٌ
، والحاحت إليها هبيرة

ٌ
وله غير مىحىٍد في مثل هره الطىزة، وماشاٌ الىاض ًخػاملىن بها، وهي شائػت

 للجمُؼ، 
ٌ
 .فلرلً اللٌى بالجىاش هى ألاظهسمطلحت

ؼترمان في زبحه: واملضازبة}             ًحجس فُه، َو
ا

 .{وهي أن ًدفع أحدهما إلى آلاخس ماال

 مً الػسب، :الثالث الىىع 
ٌ
 اإلاػازبت مأخىذة

 ِه ﴿:  هما كاٌ حػالى
َّ
ْضِل الل

َ
 ِمً ف

َ
ىن

ُ
 

َ
ْ ح ًَ ْزِ  

َ ْ
 ِفي  

َ
ْضِسُبىن ًَ  

َ
ُسون

َ
، وألاضل فيها الجىاش، [20: اإلاصمل] ﴾َوآخ

، هما هى 
ٌ
فلد دٌ غليها الىخاب والظىت، واوػلد ؤلاحماع غلى مشسوغُتها، والبد فيها مً أن جيىن زمَّ شسوؽ

. الحاٌ في الػىان، فالشسوؽ هىان جيسحب هىا

 املضازبة ثبطل بأمىٍز، منها 

 مىث أحد اإلاخػاكدًً،   (1

 الفسخ، هما هى الحاٌ في طائس أهىاع الشسهت، (2

بؿل اإلاػازبت غىد الفلهاء (3 ًُ  مخالفت اإلاػازب للشسوؽ التي اجفم غليها مؼ ضاحب اإلااٌ،:  ومما 

.  وهرلً جلف اإلااٌ كبل الخطسف فُه (4

  وحمهىز الفلهاء ال ٌػخبرون اإلاػازبت مً الشسواث، وإهما ٌػخبروجها مً كبُل الىواالث، بخالف الحىابلت، فهم

ٌٍ فاألزس هىا إهما ًيىن غىد اللٌى بمىػها، ولم ًلل به كائٌل، بل اجفلىا ٌػدوجها مً الشسواث،  وغلى أي حا

. غلى حىاشها

وػسلة  بدان، وهى أن ٌؼترما في ما ًنظبان بأبدانهما مً املباح، إما بصىاعٍة، أو احخؼاٍغ، أو : قال}

 أها وطعٌد وعماز ًىم بدٍز، فجاء : "قال- زض ي هللا عىه-اصطُاٍد، لما زوي عً عبد هللا بً مظعىد 
ُ

اػترلد

ً، ولم آِت أها وعماز بب يٍء  . {"طعد بأطيرًْ

 شسهت ألابدان، :السابع الىىع  
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  أن ٌشتروا في ما ًىدظبان : هما كاٌ اإلاؤلف هىا- شسهت ألابدان-مً أهىاع شسهت الػلىد، وهره الشسهت

، وإهما فيها اهدظاٌب، ولرلً طمُذ باألبدان، ٌٌ مىً أن هلٌى فيها بأبداجهما مً اإلاباح، فلِع فيها ما  ٍو

يىن ذلً الاشتران في  اشتران ازىين فأهثر في ما ًخىظبىن مً ضىائػهم، والحدادة والخجازة وهحى ذلً، ٍو

:  واطخدلىا غلى هرا بما حاء غً ابً مظػىد، كاٌوالجمهىز غلى حىاش هرا الىىع مً الشسواث،اإلاباحاث، 

ً، ولم  ث أها وغماز بب يٍء " ما وحه الداللت مً هرا ، "اشترهذ أها وطػد وغماز ًىم بدز، فجاء طػد بأطيرًْ

الحدًث؟  

ً: "وحه الداللت أن كىله ً، وحاء بهما " فجاء طػد بأطيرًْ أجهم اشتروىا في السبح، فىأن طػد اهدظب أطيًر

. لِشتروىا في هرا ألاطير

  ٌ ، اجفلىا غلى أن ًيىن مً أطسي، ومػلىٌم أن : هم الحلُلت اجفلىا آلان، ًلى
ٌ
اشترهُذ أها وطػد وغماز، زالزت

 ولباٌض، وزبما وان 
ٌ

، أحُاًها ألاطير ًيىن مػه دزوٌع، أو دزٌع وطُف ٌٍ مً أطس أطيًرا فله طلبه، ما مػه مً ما

، كاٌ ٌٌ هم إلاا اشتروىا في ذلً، وهرا هىٌع مً الاهدظاب، فَمً منهم ًحطل طلب أطيٍر فئن ما مؼ : مػه ما

 ٌ لم  َث أها وغماز بب يٍء، وحاء طػد : هرا ألاطير، أو ما ًىدظب مً وزائه ًلظم بين الثالزت، فجاء لُلى

 بثالزت 
ً

ً، فهران ألاطيران لى افترغىا أن الري مػهما، أو الري ًملياهه، أو ما ًيىن مً طلبهم ًلدز مثال بأطيرًْ

، مؼ أن الري طعى في ذلً طػٌد، وهرا بحظب ما ًخفلىن أًًػا غلُه، إن 
ٌ

 الف، فئن ليل واحٍد منهما ألف

 فىرلً، وإال فال
ٌ

. واهىا كد اجفلىا غلى أن ألامس بُنهم أزالر

  ،مػاضًسا غلى هرا، لى أن ازىين مً طائلي ألاحسة، اجفلىا غلى أن ًلدظمىا ما بُنهم في  خس الُىم 
ً

هػسب مثاال

اٌ، وآلاخس حاء بخمظمائت، فىم ليل واحٍد منهما؟ طبػمائت وخمظين، مؼ أن أحدهما  فجاء أحدهم بألف ٍز

هظب خمظمائت، وآلاخس هظب ألًفا، ولىً غادة الىاض إذا كبلىا برلً فهم ًلبلىن به؛ ألهه إن خظسوا الُىم 

د وهى ًىلظ، أو   زبما أٍش
ً
 وألًفا، فغدا

ً
زبحىا غًدا، هم ٌػسفىن أهه لِع ول ًىٍم أها طأهظب خمظمائت

.  ولرلً اخخلف الفلهاء الحلُلت في هره الطىزة مً الشسهت، وذهب بػػهم إلى مىػها، والشافػُتالػىع، 

 ،مً هره الؼسوط اإلاالىُت أحاشوها بشسوٍؽ:  

ىين، (1  فُيىن الػمل بمػنى واحٍد، فئذا اخخلف الػمل غىدئٍر فئجهم أن ًخحدا غمل ول مً الشٍس

ًمىػىن، إلاا كد ًيىن مً الغسز، فاخخالف الػمل كد ًىزر أو ٌظبب اخخالف السبح، وهرا كد ال 

يان مً الخالف،   ٌظلم فُه الشٍس

ا الدظاوي في السبح مؼ جلازب الػمل أن ًيىن ليل منهما السبح بلدز غمله،: ومنها أًًػا كالىا (2
ً
 فئذا شسؾ

 في طائم ألاحسة كبل كلٍُل ٌػمل هطف 
ً

هرا صحٌُح، لىً إذا وان أحدهما غمله أهثر، أحدهما مثال

ما ًصح أن ًخفلا غلى : ما ًصح هرا، اإلاالىُت هؤالء كالىا: الُىم، بِىما آلاخس ٌػمل الُىم وله، فلالىا

. الاكدظام في السبح؛ ألن الػمل مخفاوٌث، فالبد أن ًيىن الػمل في حلُلت ألامس غير مخفاوٍث 

ًٍ أو إحازٍة، (3  وهره الشسوؽ التي ذهسها اإلاالىُت هي جدفؼ أن ٌشتروا في آلاالث التي ٌػمالن بها، إما بمل

 لىً اللٌى بالجىاش، هما هى مرهب الجمهىز،الخالف الري كد ًلؼ في مثل هرا الىىع مً الشسواث، 

إلاا زوي غً ابً مظػىد مؼ غماز وطػد، ولؤلضل الري كسزهاه، مً أن ألاضل الحل، وألن شسهت 

ىين ًىول آلاخس بالػمل آلاخس، فُيىن غىدئٍر  ألابدان جخػمً الىوالت في حلُلت ألامس، فيل مً الشٍس
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ألاضل فيها الجىاش، هما كسز غير واحٍد مً اإلاراهب الفلهُت، والحىفُت، وأًًػا الحىابلت، وبػؼ 

 . اإلاالىُت، وغيرهم مً الفلهاء ألاحالء

 شسهت اإلافاوغت :الخامع الىىع. 

  هره ألاهىاع ألازبػت التي ذهسها اإلاؤلف، مً أهىاع الشسهت، وجسن هىًغا خامًظا، هى الري غلُه أهثر الىاض في

هرا الصمان، فما هى ًا جسي؟ 

  ما هي شسهت اإلافاوغت؟

، وفي بػؼ الطىز مً أحدهما اإلااٌ وألاخسي  ٌٌ أن ٌشتروا في حمُؼ الشسواث الظابلت، أن ًيىن منهما ما

الػمل، مً آلاخس، وفي بػؼ الػلىد جيىن شسهتهما غلى طبُل الىحىه، ولسبما أًًػا اهدظبا بأبداجهما في 

بػؼ الطىز، فاشتراههما في ألاهىاع الظابلت مً غىاٍن ووحىٍه ومػازبٍت وأبداٍن، هرا ما ًمىً أن وظمُه 

.   وطمُذ برلً ألن ول واحٍد منهما ًفىع آلاخس في ول جطسٍف مالّيٍ في الشسهتبشسهت اإلافاوغت،

  ،وحىم هرا الىىع مً الشسهت محل خالٍف بين الفلهاء، ليىهه ًجمؼ أهثر مً شسهٍت، فلد أحاشه البػؼ

ؼ، وهرا الخداخل بين الشسواث، ًفض ي إلى الفىض ى، فلالىاومىػه البػؼ، :  وحجت اإلااوػين أن هرا الخفٍى

 مً الفىض ى في الحلُلت، وجؤدي إلى الغسز، فالجهالت فيها جمىؼ مً صحتها، لىً إذا جأملذ ججد 
ٌ
هي مفاوغت

، فلِع زمَّ 
ً
أن هرا الىىع مً الشسواث ال ماوؼ مً صحخه شسًغا، ألهىا إذا كلىا بصحت ألاهىاع ألاخسي مخفسكت

، وهىا ال محظىز، بل هى  ، الطُما إذا وان هرا الاحخماع ال ًترجب غلُه محظىٌز شسعيٌّ
ً
ماوؼ مً صحتها مجخمػت

 إلى مثل هرا، وغمٌل هثيٌر مً الىاض 
ٌ
ىه، والحاحت داغُت ً لشٍس في الحلُلت جىطٌُؼ للخطسف، مً الشٍس

غلُه، ولرلً ًلاٌ بأن الجىاش وحٌُه، ومً هىا حػلم إلااذا لم ًرهس هرا الىىع بػؼ الفلهاء، إما مسهًبا مً 

. ألاهىاع الظابلت، أو ليىهه ممىىًغا، فُيىن ما طبم حائًصا غىده هرا الىىع مً ألاهىاع غير الجائصة

. {والسبح في جمُع ذلك، والىضُعة على قدز املال: زحمه هللا-قال }           

  السبح في حمُؼ ذلً، ٌػني في ول ألاهىاع الظابلت، والىغُػت ًساد بها الخظازة، فالسبح كاغدجه أن ًيىن غلى

. ما شسؾه، والخظازة جيىن بلدز زأض اإلااٌ

  ،
ً

 .وطأطألىم هم ًيىن السبح فُه وهم جيىن الخظازة؟طأغسب لىم مثاال

  ،لى أهىا اشترهىا، اشترهُذ أها وحظين بمبلٍغ، ول واحٍد مىا دفؼ غشسة  الف، ووان أحدها ٌػمل أهثر مً آلاخس

فما هى الحىم غىد خظازة خمظين باإلاائت مً زأض اإلااٌ هرا؟ ما الري ًلحم ول واحٍد مىا؟ مؼ أهه الحظ أن 

. أحدها ٌػمل أهثر مً آلاخس

. هُف؟، الىطف

  ،غلى حظب الػمل جيىن الخظازة، فصخٌظ ٌػمل زم إذا خظس جلٌى أهذ خظازجً مثل آلاخس الري ال ٌػمل

إن الخظازة بلدز زأض اإلااٌ، بغؼ الىظس غً غمل : وػم جلٌى ذلً، واهخبهىا لهرا، ألن اللاغدة الشسغُت

 .أحدهما وشٍادجه أو هلطه غً آلاخس

  ادة غمله، إذا واهذ الخظازة غلى كدز زأض اإلااٌ؟ ماذا ٌظخفُد مً ٍش
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  ٌ غلى أن مً - وهرا هى الغالب- فهما كد اجفلا ٌظخفُد في السبح، السبح بُنهما بحظب ما ًخفلان غلُه،: هلى

وان غمله أهثر، طُيىن غىدئٍر زبحه أهثر، فئذا واهذ أزباحىا خمظين باإلاائت، وأزباح الػامل طبػين باإلاائت، أو 

 وطبػين باإلاائت مً هره الخمظين باإلاائت
ً
 وطبػين باإلاائت، فظُأخر غىدئٍر خمظت

ً
 خمظت

ً
.  مثال

  
ً

أن أحدهما ٌػمل أهثر، فله أزبػت أخماٍض، وضاز السبح خمظين باإلاائت، فظُأخر غىدئٍر مً هره : لى كلىا مثال

الخمظين باإلاائت أزبػين، ولآلخس غشسة باإلاائت، اهظس الخفاث هُف، وله هظس فُه إلى الػمل، أما ما ًيىن مً 

. خظازٍة، فبلدز زأض اإلااٌ

 في اإلاػازبت، أحدهما ما دفؼ شًِئا، إذا خظس ما الري ًيىن؟ ما دفؼ شًِئا  .

هما كسز الفلهاء في اإلاػازبت، السبح بحظب ما ًخفلان غلُه، والخظازة غلى زب اإلااٌ، ألن الػامل : الجىاب

فسؽ ًُ . خظس حهده، فال ًيلف غىدئٍر أن ًػمً ما لم ًخػدَّ أو 

  ،فئهه ًخظس مىه غىدئٍر ما ًيىن في هره الحالت ، ٌٌ إذن اللاغدة أن الخظازة بلدز زأض اإلااٌ، فمً وان له ما

ٌٌ والػامل في اإلاػازبت، فُخظس حهده، وإن اجفلا غلى  ً ما مً ذهاٍب لهرا اإلااٌ، فئذا لم ًىً مً هرا الشٍس

ػمل به في الخظازة، ٌُ أها إذا خظسها أجحمل طبػين باإلاائت، لىً أدخل معي أهذ :  لى كاٌخالف ذلً، لم 

 ٌ هرا محسٌم شسًغا، إلااذا؟ ألن أحدهما زبح ما لم ًػمً، فاألضل ًا إخىة في اللاغدة : بخمظين باإلاائت، فىلى

أن الغىم بالغسم، والخساج بالػمان، فىما أهذ جػمً خمظين باإلاائت، فُما لى خظسَث، فئن وان : الشسغُت

ادة الػمل وهحىه، ولرلً  مً زبٍح فأهذ جسبح هرا ما لم ًىً هىان أزٌس  خس لخفاوث هرا السبح، هما في ٍش

ا هما جلدم، فالسبح بُنهما والخظازة بلدز اإلااٌ والػمل، فئذا جفاوث  الفلهاء ًلسزون بأهه إذا وان السبح مدظاوًٍ

الػمل، جفاوث السبح، ولىً الخظازة هما هي؛ ألن الخلل بهره اللاغدة ًىززىا الخلل باللاغدة الشسغُت 

غً زبح ما لم - ضلى هللا غلُه وطلم-أن الغىم بالغسم، والخساج بالػمان، وكد ههى الىبي : ألاخسي، وهي

ػمً ًُ .

 أها أغمً الخظازة، وأهذ أدخل معي في الشسهت، فُيىن في حلُلت ألامس، آلاخس الري ال : لى كاٌ أحدهما

غً زبح ما لم - ضلى هللا غلُه وطلم-خظازة غلُه، كد زبح ما لم ًػمً، وهىا ًخخل الػلد، وكد ههى الىبي 

. ًػمً

، وال زبح   يٍء معيٍن : قال}         
ا
جعل  حدهما دزاهم معُىة ًُ . {وال ًجىش أن 

 ،ٌػني البد أن ًيىن السبح مشاًغا بُنهما، مػلىًما 
ً

أهذ ادخل معي في هره الشسهت، ولً غشسة :  فما ًلاٌ مثال

لاٌ ًُ  باإلاائت، غشسون، خمظىن باإلاائت، كد جيىن غشسة  الٍف، كد جيىن :  الف زبًحا، ال، وإهما 
ٌ
ولً غشسة

ادخل معي بػشسة  الٍف في الشسهت، وأها بػشسة  الٍف، ولً ألفان : ألًفا، بحظب ما هسبح، ألوي لى كلذ لً

زبًحا، زبما ال هسبح إال هاجين ألالفين، فخيىن أهذ كد اطخأزسث بالسبح وله، وكؿػذ اإلاشازهت في السبح، وهي 

أضٌل هره الشسهت، وغىدئٍر ًترجب غلُه اإلافاطد الشسغُت، واإلانهُاث التي حاءث، ومنها الىهي غً زبح ما لم 

. أهذ لً زبح هرا الجصء، وأها لي زبح الجصء آلاخس: ًػمً، وغيرها مً اإلاحاذًس الشسغُت، هما ال ًلٌى أحدهما

  ٌ هىا أهثر أهل : ولرلً حاء في الحدًث، في كطت اإلاظاكاة واإلاصازغت، حدًث زافؼ بً خدًي اإلاشهىز، إلاا ًلى

 ٌ ىسي أزغه، فُلى ًُ ، ووان أحدها 
ً

خسج : اإلادًىت حلال
ُ
هره اللؿػت لي، وهره لً، فسبما أخسحْذ هره، ولم ج
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ٌ - ضلى هللا غلُه وطلم-جلً، فنهاهم الىبي  لى أها لي هره : غً هرا، إلااذا؟ ألهه إلاا ًدشازوىن في بػاغٍت، ٍو

البػاغت أباحها، وأهذ لً أزباح هره البػاغت، زبما هره البػاغت ال جسوج، زبما هره جفظد، فُترجب غلُه 

ً زالزين خمظين، وهرا وله : غىدئٍر غسٌز وغسٌز، ولرلً ًلاٌ مشاًغا في ول ما ًمليىن، مػلىًما، غشسة غشٍس

. إلاحاضسة الغسز في مثل هرا الػلد، غلد الشسهت

. {والحنم في املظاقاة واملصازعة لرلك: قال}           

 ،وطُأجِىا الىالم غً اإلاظاكاة، وػم، والحىم في اإلاظاكاة واإلاصازغت والحىم في الشسهت، البد أن ًيىن مشاًغا مػلىًما 

 أو هرلً ًدفؼ أزغه وهي أن ًدفؼ ؤلاوظان أزغه أو هخله إلاً ًلىم غلُه بجصء مً الثمس، ٌظلُه بجصٍء مً الثمس،

شترؽ فُه أن ًيىن مشاًغا مػلىًما غير مػيٍن، هما في كطت زافؼ  إلاً ًصزغها بجصٍء مػلىٍم، مشاٍع مما ًخسج منها، َو

. بً خدًي

جبر بالضُعة مً السبح: قال}          
ُ
. {وث

  فسبح بها، زم باع أخسي ،
ً
إذا اشترن اإلاػازبان أو الصخطان في غلد شسهٍت، ووان أحدهما كد باع طلػت

 فلى افترغىا أهه زبح في طُازٍة فخظس، فخجبر الىغُػت مً السبح، الخظازة التي هىا ججبر مً السبح الري هىا،

ً باإلاائت، وجلدز بخمظت  الف، هم   وغشٍس
ً
 خمظين باإلاائت، وجلدز بػشسة  الف، وخظس في أخسي خمظت

ً
مثال

ً باإلاائت، مً هره الخمظين باإلاائت،  ًيىن السبح ؤلاحمالي؟ خمظت  الف، ألهىا خطمىا هره الخمع وغشٍس

خطمىا هره الخمظت مً الػشسة، فالسبح غىدئٍر هى الري ًيىن بالىظس إلى طائس ألاغماٌ والبُىغاث التي 

 غلى طبُل اإلاثاٌ أو غير ذلً
ً
. جمذ في هرا الػلد، غلد الشسهت، هما لى واهذ مػازبت

. {ولِع  حدهما البُع بيظِيٍة : قال}          

  ًٍ  منهما هائٌب غً آلاخس ووهٌُل غىه، فاألضل أن جبُؼ بثم
ا

ىين أن ًبُؼ بأحٍل؛ ألن هال أي لِع لىاحٍد مً الشٍس

؛ ألن اليظأ ٌػسع له للماؾلت، وؤلاغظاز، وغدم الظداد أو الىفاء، فيان فُه غسٌز، ولرلً ال ًجىش إال  ٍ
ٌّ حا

. بئذن؛ ألهه وهٌُل 

  في مثل هره ألاطىاق، فُجىش 
ً

 وأحال
ً
وذهب بػؼ أهل الػلم أهه إذ دٌ الػسف غلى الخػامل بالبُؼ وظأ

ا،
ً
ا واإلاشسوؽ شسؾ

ً
 وهرا هى ألاكسب، الطُما في مثل هرا الصمان، الحلُلت الري غىدئٍر؛ ألن اإلاػسوف غسف

حرز اإلاسء مً أن ًيىن والًئا بيالٍئ، فالبد مً كبؼ أحد الثمىين ًُ .  ضازث أهثر البُىغاث فُه بُىع أحٍل، وإهما 

. {وال أخر   يٍء مً السبح إال بإذن آلاخس: قال}         

  ىين أن ًأخر حصًءا مً السبح كبل اللظمت، بدون أن ًأذن الشٍسً آلاخس؛ ٌػني ال ًجىش أًًػا ألحد الشٍس

يان في هرا السبح، ومظخحلان له حمًُػا،  فئذا أخر مً السبح كبل ذلً، ًيىن كد حػدي غلى ماٌ ألجهما شٍس

ىه، وهرا ؾبًػا في ما ًيىن غىد زبىث هرا السبح، واطخلسازه، وما ًيىن مً ألاخر في هره الطىز كبل  شٍس

اللظمت، هى في حلُلت ألامس، أكسب إلى اللسع، مىه إلى غيره، فُػمىه ضاحبه، فئن هلً في ًده، فئهه 

ً مثل هرا اإلااٌ . غىدئٍر ًلصمه أن ٌػىع الػلد أو الشٍس
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 وهي أن بػؼ الىاض ًأحي أحُاًها بصخٍظ،  اإلاظألت اإلاػاضسة التي ٌظأٌ غنها هثيٌر مً الىاض، ذهاخخم به

 غلى ذلً،
ٌ
 أن حظخلم هره البػاغت أو هرا اإلاحل وجبُؼ ولً أحسة

ً
دن مثال  مػيٌن فُلٌى له أٍز

ً
 أي زاجٌب مثال

ً، فيل ما كلىا فُه ًا إخىة أن للػامل فُه والؿسف آلاخس  ًْ  غلى السبح، فُجمؼ غىدئٍر بين غلد
ٌ
هما لً وظبت

، هى في شسهٍت الطُما إذا وان الشًما، فُالحظ آلان غىدها غلد 
ٌ
 مً السبح، فهى في حلُلت ألامس شسهت

ٌ
وظبت

 
ٌ
 غلى غمٍل، فاحخمؼ غىدها آلان غلدان، شسهت

ٌ
شسهٍت، وول ما وان فُه أحٌس مػلىٌم ملدٌز مػيٌن فهى أحسة

 
ً
، ألًفا أو ألفْين أو خمظت

ً
 مػلىمت

ً
، ألن ؤلاحازة ٌشترؽ فيها حػُين ألاحسة، جيىن مػُىت ٌٌ ، وهرا فُه إشيا

ٌ
وإحازة

ً باإلاائت أو زالزين باإلاائت أو خمظين باإلاائت، والشسهت ٌشترؽ فُه أن جيىن بجصٍء  ، ما جيىن غشٍس
ً
أو غشسة

، فػىدئٍر ًجخمؼ غىدها غلدان فيهما هرا ؤلاشياٌ، فئذا جىازد غلدان واخخلفذ أزازهما في اإلاحل 
ً
مشاٍع وظبت

بؿل آلاخس؟هفظه هما في هره الطىزة،   ماذا ًيىن الحىم؟ هل ًصحان أم ًبؿالن؟ أم ًصح أحدهما ٍو

 

ا إلى ًىم الدًً ا لثيرا  .وصلى هللا على هبِىا محمد، وعلى آله وأصحابه وأثباعه، وطلم جظلُما

 

 


